
 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 

ภาคปกติ 
ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
รายวิชา การสื่อข่าวและเขียนข่าว 

รหัสวิชา ๓๐๒๒๒๐๑ 

 
 
 
 

ลงชื่อ ………………..………………......…. ผู้สอน 
(อาจารย์กนกพร   เอกกะสินสกุล) 

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ไดผ่้านความเห็นชอบจาก 
ลงชื่อ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผดิชอบ 

หลักสูตรสาขาวชิานิเทศศาสตร ์
(อาจารย์สุดจินดา   ปานคํา) 

 
 

ลงชื่อ …………..……...………............……. คณบด ี
(รองศาสตราจารย์ ดร .บญุฑวรรณ    วิงวอน ) 

 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

 
 

 
แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  หมายถึง  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆ วา  ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม  และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว  ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป  รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา  จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด  ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก  การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา  หัวหนาภาค  หรือผูประเมินภายนอก  รวมทั้ง
การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย  ๖ หมวด  ดังนี ้
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๔ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
      ๓๐๒๒๒๐๑   การสื่อขาวและเขียนขาว   
๒. จํานวนหนวยกิต 

๓(๒-๒-๓) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยกนกพร  เอกกะสินสกุล 

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
      นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ช้ันปที่ ๒ กลุม ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ จํานวน ๓๐ คน 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
              - 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

       - 
๘. สถานที่เรียน  

ช้ัน ๗ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ลาสุด 
   ๖ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 

 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕% 

- แนะนําเนื้อหาในหลักสูตร วธีิการเรียน
การสอน กิจกรรมตลอดหลักสูตร การ
วัดผล การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  
ประเมินผูเรียน 

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหนังสือพิมพ 

 
 
๔ ๔ 

เปนไปตามแผนการสอน 

- ความหมายของขาว ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

- หลักการรายงานขาว ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

- เทคนิคการสัมภาษณแหลงขาว 
- ฝกปฏิบัติการสื่อขาวนอกสถานที่ 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

- โครงสรางและรูปแบบการเขียนขาว ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

- การเขียนพาดหัวขาว 

๔ 

 
๔ เปนไปตามแผนการสอน 

- สอบกลางภาค ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

- การเขียนความนํา 

 

๔ ๔ 
เปนไปตามแผนการสอน 

- การเขียนเนื้อขาว 

๘ ๘  



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

-    ภาพขาว 

-    ฝกปฏิบัติการถายภาพขาวนอกสถานที ่

       

  

เปนไปตามแผนการสอน 

- ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการ
รายงานขาว 

- ความรับผิดชอบดานกฏหมาย 
 

 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

- สอบปลายภาค ๒ ๒  

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  
(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

เปนไปตามแผนการสอน  
 

 

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ดานคณุธรรม 
จริยธรรม  

 

 

ผูสอนควรมีการสอดแทรก
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามและจรรยาบรรณ
วิชาชีพระหวางการสอน 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ดานความรู ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใช
ส่ือการสอนบรรยายพรอม
ยกตวัอยาง 
๒. วิธีการสอนใหความรูโดย
การฝกปฏิบัติ 
๓. วิธีการสอนใหความรูโดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง 
๔. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 
๕. มอบหมายงานเปนกลุมหรือ
งานรายบุคคล  แลวแตความยาก
งายของงาน 
 

 

 
 
 
 

ไมมี 

ดานทักษะทางปญญา   ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล   คนควาและนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 
  ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
  ๓. ฝกปฏิบัติการสื่อขาวเขียน
ขาว 
 

 

ไมมี 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
 
 
 
 

มอบหมายงานเปนกลุม นําเสนอ
ผ ล ง า น ใ น ชั้ น เ รี ย น  แ ล ะ
ประเมินผลรวมกัน 

 
 
 
 
 

ไมมี 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล และนําเสนอผลงาน
ในชั้นเรยีน 
 ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
 ๓. ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
และสถานีวิทย ุ
 

 ไมมี 

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน  

๔.๑  ควรจดัรูปแบบการสอนใหมีความหลากหลายเนนการฝกปฏิบัติจริงเปนรายบคุคลมากกวา
งานกลุมและวดัผลอยางสม่ําเสมอ 
 ๔.๒  ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาแลกเปลีย่นเรียนรูหรือนํานักศกึษาออกไปศึกษาดูงานนอก
สถานที่บาง 
               ๔.๓ ควรใหนักศึกษาไดมีสวนรวมหากสาขาวชิาหรือมหาวทิยาลัยมีกจิกรรมที่เกี่ยวของดานการ
ส่ือขาว เพื่อฝกทักษะและประสบการณ 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   
                 ๓๐    คน                                        

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    
                  ๓๐   คน                                                             

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
                     ๓  คน                                         
 
 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A ๓ ๑๐ 

 B+ ๔ ๑๓.๓๓ 

B ๕ ๑๖.๖๗ 

C+ ๖ ๒๐ 

C ๒ ๖.๖๗ 

D+ ๓ ๑๐ 

D ๑ ๓.๓๓ 

F ๒ ๖.๖๗ 

ขส ๑ ๓.๓๓ 

W ๓ ๑๐ 

 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 
             การวัดผล 
 ๑.  คะแนนระหวางภาคเรียน     รอยละ ๗๐ 
  ๑.๑  การมีสวนรวมในชั้นเรยีน    รอยละ ๑๐ 
  ๑.๒  การคนควาทํารายงานนําเสนอ/คะแนนเก็บ                   รอยละ ๔๐ 
  ๑.๓   สอบระหวางภาค                                                           รอยละ ๒๐ 
           

๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน                                           รอยละ ๓๐  
                                                                                                             
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ไดระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนรอยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนรอยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนรอยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนรอยละ ๖๐-๖๔คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C 



 
 
 
วิชาการสื่อข่าวและเขียนข่าว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔  

 
 การประเมินผล  
                           คะแนนรอยละ ๕๕-๕๙  คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D+ 
  คะแนนรอยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนรอยละ ๐-๔๙   คะแนน                 ไดระดับผลการเรียน  E 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
                      ไมมี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕  
ขอ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- ไมมี - 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
๗.๑   การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
๗.๒  การมอบหมายใหนกัศึกษาไดนําเสนอ
ผลงานการผลิตสื่อใหเพื่อนรวมชั้นไดฟงและ
ตรวจสอบความถูกตอง 
๗.๓  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจาก
อาจารยผูสอน 
 

๗.๑ ผูเรียนสวนใหญสามารถสงงานไดทันตาม
กําหนด 
๗.๒ งานที่ส่ังไดรับการประเมินจากเพื่อนและ
ผูสอนเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
๗.๓ จัดใหมีการสอบปฏิบัติรายบุคคลและสอบ
ขอเขียนตอนปลายภาคเรียนและทําการวัดผล 
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ    
การเรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)   (ขอดี/ความชอบ) 
    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา    
ควรเนนการปฏิบัติและการทํางานเปนกลุม 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
เห็นควรใหมีการฝกปฏิบัติทุกคาบและทํางานกลุมเพิ่ม 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  (ขอเสีย/ความไมชอบ) 
นักศึกษาบางคนไมตั้งใจเรียน ขาดเรียนบอยทําใหมีผลตอการทํางานเปนกลุม 

  ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
นักศึกษาที่ไมตั้งใจเรียนและขาดเรียนบอย ควรใหทํางานเดี่ยว 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        
 ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

ไมมี ไมมี 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรงุรายวิชา 
ไมมี 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 
๓.๑  นําผลประเมินและขอเสนอที่ไดจากผูเรียน
มาปรับปรุงแผนการสอนในภาคเรียนตอไป 

ภายในภาคเรียน 
ที่ ๒/๒๕๕๕ 

อาจารยผูสอน/สาขาวิชา 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
      ๔.๑  จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินรายวิชาโดยใชแบบประเมินโดยสวนกลางกอนสอบกลาง
ภาค เพื่อใหผูสอนไดทราบและสามารถปรับปรุงไดในภาคการศึกษานั้น หากผลการประเมินพบวาควรมีการ
ปรับปรุง 
      ๔.๒  จดัใหมีการประชมุผูสอนเพื่อรวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนําผลการ
ประเมินประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกีย่วของ มาใช
ประกอบการพิจารณา 
     ๔.๓  จัดใหมีการวจิัยในชั้นเรียน หรือ การรายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยางตอเนื่องเพื่อนําผล
มาปรับปรุง 
    ๔.๔ ควรใหนักศกึษาไดฝกปฏิบัติจริงหรือมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 
 
 

ลงชื่อ :                                                               .ผูรายงาน 
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(นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล) 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาการสื่อขาวและเขียนขาว 
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วันที่ ๖  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 


